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S herní periférií Philips amBX™ PC Gaming 
Peripherals hru více vidíte, slyšíte i cítíte!

Philips�amBX™�PC�Gaming�Peripherals�verze�1.0

Vítáme vás a gratulujeme vám k zakoupení herní PC periférie Philips amBX™. Herní periférie Philips amBX™ 
rozšiřuje zážitek ze hry za pouhý zvuk a obraz a mění celou místnost v systém zajišťující zábavu. S PC periférií 
Philips amBX™ můžete zažít:

•� blesky,�vítr�a�hrom�ve�hrách�s�podporou amBX™;
•� světelné efekty�amBX™�v�ostatních�PC�hrách;
•� světelná show amBX™ při poslechu hudby přes PC;
•� vlastní�světelné scény�pro�navození�správné�nálady;
•� hudbu�a�zvuk�se�zvukovým�systémem��.1.

V tomto souboru Philips amBX™ PC Gaming Help naleznete informace o tom, jak:

•� Propojit různé sestavy�s�herní�periférií�Philips�amBX™�PC�Gaming�Peripherals;

•� Konfigurovat�herní�periférie�Philips�amBX™�pro�zážitek z hraní her s podporou amBX™;

•� Nastavení herní periférie Philips amBX™ k vytvoření vlastního náladového osvětlení;

•� Konfigurovat herní periférii Philips amBX™ pro použití s ostatními hrami nebo při poslechu hudby.

Nyní se pusťte do hry!!

Odmítnutí odpovědnosti
V některých případech mohou cizí zdroje vysokofrekvenčního rušení reagovat s reproduktorovým systémem 
a způsobit slyšitelné zkreslení a rušení zvuku. Nezpůsobí to žádné poškození systému. Po odstranění příčin rušení 
se zvuková kvalita obnoví na hodnoty dle technických údajů.
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Kde hledat pomoc
Při použití herní periférie Philips amBX™ můžete využívat různé druhy pomoci a podpory.

•� Tento�soubor�Philips amBX™ PC Gaming Help vám usnadní konfiguraci a nastavení systému Philips 
amBX™�PC�Gaming�Peripherals.

•� Pomocný text ve Philips amBX™PC Gaming Direct Control vám poskytne další návod při použití 
Direct�Control.

Philips amBX™ PC Gaming Help

Otevření souboru Philips amBX™ PC Gaming Help:

• Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu �Direct�Control�v�hlavním�panelu�a�vyberte�
Help.

•� Z�nabídky�Philips�amBX™PC�Gaming�Direct�Control�vyberte�Help.

Tento dokument Philips amBX™ PC Gaming Help obsahuje 2 druhy stran se specifickými informacemi.

• Jedním jsou referenční stránky (rozpoznatelné podle bílého podkladu), které obsahují všeobecné 
informace o postupu činnosti a použitých principech.

• Druhým typem jsou stránky s postupy (rozpoznatelné podle modrého podkladu), které obsahují návod 
krok za krokem k jednotlivým operacím.

Pomocný text

Philips amBX™ PC Gaming Direct Control obsahuje pomocnou lištu s textem ve spodní části obrazovky. Text 
se objevuje při pohybu kurzoru myši nad tlačítky nebo ikonami. Tyto texty popisují akce, které můžete provádět 
s určitými položkami nebo k nim poskytují vysvětlení.

Philips amBX online help DFU CZ.6   6 5.11.2007   18:36:46



8

�

Obsah balení
Startovací sada
SGC5101BD
Sada Starter kit vám umožní vidět více ze hry. Můžete s ní využít:

• 16 miliónů barev s vysoce výkonnými LED;
• Světelné efekty s ostatními hrami;
• Světelnou show s hudbou z PC;
• Náladové osvětlení.

Startovací sada obsahuje:
• 1 jednotku osvětlení stěny & řízení;
• Levé a pravé přední světlo;
• Příslušenství:
• 1 USB kabel pro připojení jednotky osvětlení stěny & řízení k PC;
• 1 napájecí adaptér pro připojení jednotky osvětlení stěny & řízení k síťovému napájení.

Přidáním sady Extension kit k sadě Starter Kit obdržíte vzduchové a vibrační efekty při použití Philips 
amBX™�PC�Gaming�Peripherals.

Pokud�chcete�dále�rozšířit systém Philips amBX™ PC Gaming Peripherals, můžete přidáním další startovací 
sady�Starter kit přidat více světelných efektů a další rozšiřující sadou Extension kit přidáte další vzdušné 
efekty a vibrace. Můžete rovněž dokoupit sadu Premium kit�nebo�sadu�Pro Gamer kit�a�zvýšit�realizmus 
o všesměrový zvuk integrovaného zvukového systému 2.1. Počet jednotek osvětlení stěny & řízení je omezen 
pouze počtem volných portů USB na použitém PC.
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Obsah�balení

Sada Pro Gamer Kit
SGC5102BD
Sada Pro Gamer kit vám umožní vidět a slyšet více ze hry. Můžete s ní využít:

• Všesměrový přídavný zvuk pro zvýšení realismu;
•� Zvukový�systém��.1�s�výkonem�160W;
• 16 miliónů barev s vysoce výkonnými LED;
• Světelné efekty s ostatními hrami;
• Světelnou show s hudbou z PC;
• Náladové osvětlení.

Sada Pro Gamer obsahuje:
• 1 jednotku osvětlení stěny & řízení;
• Levé a pravé světlo s reproduktory;
•� 1�Subwoofer;
• Příslušenství:
• 1 USB kabel pro připojení jednotky osvětlení stěny & řízení k PC;
• 1 napájecí adaptér pro připojení jednotky osvětlení stěny & řízení k síťovému napájení.
• 1 audio kabel pro připojení subwooferu k PC;
• 1 audio/napájecí kabel pro připojení subwooferu k jednotce osvětlení stěny & řízení.

Přidáním sady Extension kit k sadě Starter Kit obdržíte vzduchové a vibrační efekty při použití Philips 
amBX™�PC�Gaming�Peripherals.

Pokud�chcete�dále�rozšířit systém Philips amBX™ PC Gaming Peripherals, můžete přidáním další startovací sady 
Starter kit přidat více světelných efektů a další rozšiřující sadou Extension kit přidáte další vzdušné efekty 
a vibrace. Počet jednotek osvětlení stěny & řízení je omezen pouze počtem volných portů USB na použitém PC.
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Obsah�balení

Sada Premium Kit
SGC5103BD
Sada Premium kit vám umožňuje vidět, slyšet a cítit více ze hry. Sada Premium kit obsahuje maximální počet 
herních periférií Philips amBX™, který je možné k jedné jednotce osvětlení stěny & řízení připojit. Můžete z ní 
použít:

• Zdůraznění pohybu vzduchu a vibrací ve hře;
• Všesměrový zvuk pro zvýšení realismu;
•� Zvukový�systém��.1�s�výkonem�160W;
• 16 miliónů barev s výkonnými LED;
• Světelné efekty s existujícími hrami;
• Světelnou show s hudbou z PC;
• Náladové osvětlení.

Sada Premium Kit obsahuje:
• 1 jednotku osvětlení stěny & řízení;
• Levé a pravé světlo s reproduktory;
•� 1�Subwoofer;
• 2 větráky;
• 1 vibrační podložku
• Příslušenství:
• 1 USB kabel pro připojení jednotky osvětlení stěny & řízení k PC;
• 1 napájecí adaptér pro připojení jednotky osvětlení stěny & řízení k síťovému napájení.
• 1 audio kabel pro připojení subwooferu k PC;
• 1 audio/napájecí kabel pro připojení subwooferu k jednotce osvětlení stěny & řízení.

Pokud�chcete�dále�rozšířit systém Philips amBX™ PC Gaming Peripherals, můžete přidáním další startovací sady 
Starter kit přidat více světelných efektů a další rozšiřující sadou Extension kit přidáte další vzdušné efekty 
a vibrace. Počet jednotek osvětlení stěny & řízení je omezen pouze počtem volných portů USB na použitém PC.
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Obsah�balení

Sada Extension Kit
SGC6101BD
Rozšiřující sada Extension kit vám umožňuje přidat vzdušné a vibrační efekty�k�sadám�Pro�Gamer�kit�nebo�
Starter�kit.

Sada Extension Kit obsahuje:
• 2 větráky;
• 1 vibrační podložku.
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Jak začít?
Připojení systému Philips amBX PC Gaming Peripherals

Zapojení sady Starter Kit

Se sadou Starter kit začnete vybalením�systému�Philips�
amBX™�PC�Gaming�Peripherals�a�jeho rozmístěním�po�stole�
okolo monitoru počítače. Propojte�Philips�amBX™�PC�Gaming�
Peripherals podle obrázku. Po připojení se systém periférie 
automaticky�spustí.

Po�instalaci�programu�Philips�amBX™�PC�Gaming�software�se�
automaticky otevře Direct Control. S programem Direct Control 
můžete vyzkoušet, zda jsou periférie správně propojeny 
a pracují.

Pokud jste rozmístili části systému přesně podle Peripheral�
Overview, nemusíte měnit nastavení a můžete okamžitě začít 
hrát.

Zapojení sady Pro Gamer Kit

Se sadou Pro Gamer kit začnete vybalením�systému�Philips�
amBX™�PC�Gaming�Peripherals�a�jeho rozmístěním�po�stole�
okolo monitoru počítače. Propojte�Philips�amBX™�PC�Gaming�
Peripherals podle obrázku. Po připojení se systém periférie 
automaticky�spustí.

Po�instalaci�programu�Philips�amBX™�PC�Gaming�software�se�
automaticky otevře Direct Control. S programem Direct Control 
můžete vyzkoušet, zda jsou periférie správně propojeny 
a pracují.

Pokud jste rozmístili části systému přesně podle Peripheral�
Overview, nemusíte měnit nastavení a můžete okamžitě začít 
hrát.

Jednotka 
osvětlení 
stěny & řízení

Přední 
světlo

Přední 
světlo

PC

Jednotka 
osvětlení 
stěny & řízení

Světlo  
s reproduktory

Světlo  
s reproduktory

PC

Subwoofer
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Jak začít?

Zapojení sady Premium Kit

Se sadou Premium kit začnete vybalením�systému�Philips�
amBX™�PC�Gaming�Peripherals�a�jeho rozmístěním�po�stole�
okolo monitoru počítače. Propojte�Philips�amBX™�PC�Gaming�
Peripherals podle obrázku. Po připojení se systém periférie 
automaticky�spustí.

Po�instalaci�programu�Philips�amBX™�PC�Gaming�software�se�
automaticky otevře Direct Control. S programem Direct Control 
můžete vyzkoušet, zda jsou periférie správně propojeny 
a pracují.

Pokud jste rozmístili části systému přesně podle Peripheral�
Overview, nemusíte měnit nastavení a můžete okamžitě začít 
hrát.�

Zapojení sady Extension Kit

Se sadou Extension kit začnete vybalením�systému�Philips�
amBX™�PC�Gaming�Peripherals�a�jeho rozmístěním�po�stole�
okolo monitoru počítače. Pokud přidáváte sadu Extension Kit 
k jiné sadě, propojte její části do jednotky osvětlení stěny 
& řízení sady Starter kit nebo Pro Gamer kit. Na obrázku je 
rozšiřující sada Extension kit připojena k sadě Pro Gamer kit.

Po připojení periférie a po instalaci�programu�Philips�amBX™�
PC�Gaming�software můžete vyzkoušet, zda jsou periférie 
správně propojeny a pracují.

Pokud jste rozmístili části systému přesně podle Peripheral�
Overview, nemusíte měnit nastavení a můžete okamžitě začít 
hrát.

Jednotka 
osvětlení 
stěny & řízení

Světlo  
s reproduktory

Světlo  
s reproduktory

PC

Subwoofer

Větrák

Větrák Vibrační podložka

Jednotka 
osvětlení 
stěny & řízení

Světlo  
s reproduktory

Světlo  
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PC

Subwoofer

Větrák
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Jak začít?

Instalace programu Philips amBX™ PC Gaming software
Před použitím herní periférie Philips amBX™ PC Gaming Peripherals je nutné nainstalovat programy, které 
se dodávají se sadou. Naleznete je na přiloženém CD. Pro využití všech předností Philips amBX™ PC Gaming 
Peripherals je nutno nainstalovat:

•� Philips�amBX™�PC�Gaming�Software;
• periférie, které umožní komunikaci s hrami s podporou amBX™;
• FX Generator, který umožňuje perifériím komunikaci s dalšími hrami a s hudbou, kterou přehráváte 

v�programu�Windows�Media�Player.
Po vložení CD do mechaniky počítače se automaticky spustí průvodce instalací. Pokud chcete spustit průvodce 
instalací později, použijte soubor autorun.exe z instalačního CD.

Prohlídka Philips amBX™ PC Gaming Direct Control
Po správné instalaci programu Philips amBX™ PC Gaming software se automaticky otevře Philips amBX™ PC 
Gaming Direct Control v okně Přehledu periférií v obrazovce Configuration.

Nástroj Philips amBX™ PC Gaming Direct Control se používá pro:
•� Konfiguraci: Snadno použitelný správce konfigurace vám umožní klidné nastavení. Prostě označte 

umístění jednotlivých částí systému v místnosti přemístěním ikon v přehledu.
•� Úpravy: Podnikavější uživatelé mohou upravit nastavení a vytvořit tak zakázkový systém. Můžete ladit 

a vyvažovat světla podle svých požadavků a vytvořit tak optimální zážitek v jakékoli místnosti.
•� Řízení: Světla, větráky a vibrační podložky se jednoduše nastavují ve vysouvacích nabídkách. V nabídce 

jsou i řady předem nastavených hodnot.
•� Tvorbu: Osmělte se a vytvořte vlastní kreativní osvětlení v paletě přes 16 miliónů barev. Můžete tvořit 

unikátní světelné návrhy, které doplňují náladu nebo zábavu. Pokud kombinujete světla s hudbou, můžete 
mít vlastní soukromou světelnou show v pohodlí domova. 

V levém horním rohu Philips amBX™ PC Gaming Direct Control otevřete vysouvací nabídku klepnutím na Menu�
a vyberte některou z následujících položek:
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Jak začít?

•� Help otevře Philips amBX™ PC Gaming Help;
•� Register otevře internetovou stránku s registrací programu;
•� Software update otevře internetovou stránku s poslední verzí a aktualizacemi 

programů Philips amBX™ PC Gaming software;
•� Exit uzavře Philips amBX™ PC Gaming Direct Control a odstraní ikonu 

z�hlavního�panelu.

Otevření Philips amBX™ PC Gaming Direct Control:

• Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Direct Control� �v�hlavním�panelu�PC�
a�vyberte�Open Scene Settings.

� -nebo-
� Open Configuration, podle obrazovky, kterou chcete otevřít.

• Poklepejte na ikonu Direct Control� �v�hlavním�panelu.�
Ve výchozím nastavení se otevře se obrazovka Scene Settings Screen.

• Pokud není ikona Direct Control v hlavním panelu, otevřete Direct Control volbou Programs > Philips 
Accessories > Philips amBX > Launch Direct Control�v�nabídce�Windows�Start.

Pro opuštění okna Philips amBX™ PC Gaming Direct Control bez uzavření aktivní aplikace:

• Klepněte na ikonu Close� �ve�Philips�amBX™�PC�Gaming�Direct�Control.

Pro opuštění okna Philips amBX™ PC Gaming Direct Control a jeho odstranění z hlavního panelu:

• Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Direct Control� �v�hlavním�panelu�PC�
a�vyberte�Exit�z�vysunuté�nabídky.

• Klepněte na Menu�v�Philips�amBX™�PC�Gaming�Direct�Control�a�vyberte�Exit�z�vysunuté�nabídky.

Zkouška Philips amBX™ PC Gaming Peripherals
1. Vyberte záložku Configuration.�

Zobrazí se okno „Configuration“.
2. Klepněte na tlačítko Test All.�

Periférie se otestují.

Po�otestování�Philips�amBX™�PC�Gaming�Peripherals�se�ikony�v�Přehledu priférií jedna po druhé rozsvítí a začnou 
pohybovat. Tlačítko Test All zůstane stisknuté po dobu testování všech periférií Philips amBX™ PC Gaming 
Peripherals.

Po rozsvícení ikony v Přehledu periférií je do odpovídajícího zařízení poslán signál.
• Periférie Philips amBX™ PC Gaming Peripherals, které odpovídají na signál (blikáním světly nebo 

spuštěním větráku), jsou nainstalovány správně, aktivní a připraveny k použití.
•� Pokud�periférie�Philips�amBX™�PC�Gaming�Peripheral�nereaguje, postupujte podle řešení potíží.
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Konfigurace Philips amBX PC Gaming Peripherals
Konfigurační obrazovka
Konfigurační obrazovku použijete k přípravě Philips amBX™ PC Gaming Peripherals�na�interakci�s�hrami, 
kompatibilními s amBX™. Kromě definice polohy periférií a úpravy jejich nastavení můžete rovněž testovat 
Philips amBX™ PC Gaming Peripherals a resetovat je na výchozí hodnoty, řídit celkový jas a zastavit interakci 
periférií�s�hrami�s�podporou�amBX™.

Konfigurační obrazovka obsahuje tyto části:
1.� Přehled periférií: tento přehled zobrazuje všechny připojené periférie systému Philips amBX™ PC 

Gaming Peripherals, jejich stav a polohu. Můžete přemisťovat ikony v Přehledu tak, aby odpovídaly 
skutečné poloze zařízení. Po klepnutí na ikonu v přehledu se zobrazí panel Peripheral�Settings.

�.� Levý panel: tento panel obsahuje posuvník Overall Brightness (Celkový jas), informaci o zvolené ikoně 
v Přehledu periférií a ovládače pro dočasné zastavení všech periférií, reset na výchozí hodnoty a test 
zařízení Philips amBX™ PC Gaming Peripherals.

3.� Záložky: pomocí záložek můžete přepínat mezi Konfigurační obrazovkou a obrazovkou Nastavení scény 
(Scene�Settings).

4.� Lišta s pomocným textem: při přesunutí myši nad ikonu nebo tlačítko v okně Direct Control se v liště 
zobrazí informace nebo rada k položce.
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Konfigurace Philips amBX PC Gaming Peripherals

Přehled periférií
V Přehledu periférií vidíte zařízení systému Philips 
amBX™ PC Gaming Peripherals, která jste připojili 
k jednotce osvětlení stěny & řízení .

Poznámka:�Reproduktory�a�subwoofer�se�v�tomto�
přehledu nezobrazují, neboť program Philips amBX™ 
PC Gaming Direct Control neobsahuje nastavení 
těchto zvukových periférií. K ovládání zvukových 
zařízení použijte standardní nástroje Microsoft® 
nebo programy, které byly součástí zvukové karty.

V tomto Přehledu každá ikona reprezentuje 
specifické zařízení Philips amBX™ PC Gaming 
Peripheral a jeho polohu�v�místnosti.�Polohu�ikon�
a jejich nastavení můžete měnit v panelu Nastavení 
periférií.

Panel�Nastavení periférií otevřete klepnutím na 
ikonu v Přehledu.

Po�přidání nové periférie se ikony objeví 
v Přehledu periférií okamžitě po připojení k jednotce 
osvětlení stěny & řízení. Po odpojení periférie 
Philips amBX™ PC Gaming Peripherals�ikony�
okamžitě zmizí z Přehledu.

Poloha
Svislý panel Přehledu periférií v oblasti okolo hráče je rozdělen do 8 segmentů. Při prvním otevření 
Konfigurační obrazovky jsou ikony rozmístěny ve svých výchozích polohách.
Pokud tyto polohy neodpovídají skutečnému rozmístění zařízení, 

•� Upravte rozmístění zařízení, nebo
•� Sesouhlaste polohu ikon v Přehledu periférií se skutečnými polohami zařízení v místnosti přemístěním 

ikon. Periférie můžete umístit do některého z 8 segmentů nebo do středu.

Periférie má rovněž svislou polohu, neboli výšku, vzhledem k ostatním perifériím. Tuto výšku definujete v panelu 
Nastavení periférií. Pokud máte všechna zařízení na stole, použijte výšku „None“.

Například: je-li větrák umístěn na stole a světlo s reproduktory je na zemi, nastavte Větráku větší výšku než 
Světlu s reproduktory.

Po správném rozmístění ikon v Přehledu periférií může program amBX™ určit správné nastavení každé periférie 
a zajistit tak vytvoření optimální atmosféry v místnosti.

Ikony a jejich Nastavení periférií
Každá ikona v Nastavení periférií reprezentuje specifické zařízení Philips amBX™ PC Gaming Peripheral a aktuální 
stav�periférie.

•� Je-li�periférie�povolena, je aktivní a bude použita při hře.
•� Je-li�periférie�zakázána,�neúčastní se hry a nemůže být použita ani k vytváření světelné atmosféry.

Povolena (enable) Zakázána (disable)

Jednotka osvětlení stěny & 
řízení
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Konfigurace Philips amBX PC Gaming Peripherals

Světla

Větráky

Vibrační podložka

Panel Nastavení periférií
Panel�Peripheral Settings otevřete klepnutím na ikonu 
Přehledu periférií.

Panel Nastavení periférií obsahuje tato nastavení Philips amBX™ 
PC Gaming Peripherals:

•� Intenzity (Intensity): určíte maximální podíl kapacity, 
kterou periférie při své aktivitě využívá.

•� Výšky (Height): určíte relativní svislou výšku periférie. 
Zajistěte, aby periférie ve stejné výši v místnosti měly 
nastavenou stejnou výšku.

•� Stavu (Status): určíte, zda se periférie účastní hry nebo 
nikoli.

V hlavičce panelu vidíte název výrobku zvolené periférie Philips amBX™ PC Gaming Peripheral a odpovídající 
ikonu.

  Poznámka
Jednotka osvětlení stěny & řízení je složenou periférií: je považována za jednu periférii při změně 
polohy, má však 3 různá světla, která můžete nastavovat individuálně. Panel Nastavení periférií 
jednotlivých světel otevřete klepnutím na jedno ze 3 světel ikony.

Provedení...
Testu Philips amBX™ PC Gaming Peripherals

1. Vyberte záložku Configuration.�
Zobrazí se okno „Configuration“.

2. Klepněte na tlačítko Test All.�
Periférie jsou testovány.

Po�otestování�Philips�amBX™�PC�Gaming�Peripherals�se�ikony�v�Přehledu periférií jedna po druhé rozsvítí 
a začnou pohybovat. Tlačítko Test All zůstane stisknuté po dobu testování všech periférií Philips amBX™ PC 
Gaming�Peripherals.
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Konfigurace Philips amBX PC Gaming Peripherals

Po rozsvícení ikony v Peripheral Overview je do odpovídajícího zařízení poslán signál.

• Periférie Philips amBX™ PC Gaming Peripherals, které odpovídají na signál (blikáním světly nebo 
spuštěním větráku), jsou nainstalovány správně, aktivní a připraveny k použití.

•� Pokud�periférie�Philips�amBX™�PC�Gaming�Peripheral�nereaguje, postupujte podle řešení potíží.

Změny polohy zařízení Philips amBX™ PC Gaming Peripheral
Ke změně polohy periférie použijte uchopení a přetažení myší.

1. Vyberte záložku Configuration.�
Objeví se okno „Configuration“.

2. Přesuňte myš na ikonu periférie, kterou chcete přemístit.�
Ikona se začne pohybovat.

3.� Uchopte a přesuňte ikonu na požadované místo.

Vypnutí periférie Philips amBX™ PC Gaming Peripheral
1. Vyberte záložku Configuration.�

Objeví se okno „Configuration“.
2. Otevřete panel Nastavení periférií�klepnutím�na�ikonu�periférie.�

Objeví se panel „Nastavení periférií“.
3. Klepněte na tlačítko Disable.�

Periférie je vypnuta.
4. Klepnutím na tlačítko OK potvrďte změnu.�

Panel „Nastavení periférií“ se uzavře a ikona v Přehledu periférií zešedne.

Tlačítko Disable je přepínací. Po stisknutí tlačítka se spustí požadovaná akce a popis se změní na opačnou 
akci.

Klidový stav 1 Při stisknutí Klidový stav 2

Periférii povolíte klepnutím na stejné tlačítko v Nastavení periférií, které je nyní označeno „Enable“.

Dočasného zastavení Philips amBX™ PC Gaming Peripherals
Není-li otevřeno�okno�Direct Control Philips amBX™ PC Gaming:

1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Direct Control� �v�hlavním�panelu.
�.� Vyberte�Stop�z�vysunuté�nabídky.�

Periférie nadále nepřenášejí efekty Philips amBX™.

Pokud je otevřeno�okno�Direct Control Philips amBX™ PC Gaming:
1. Vyberte záložku Configuration.�

Objeví se obrazovka „Configuration“.
2. Klepněte na tlačítko Stop�v�levém�panelu.�

Periférie nadále nepřenášejí efekty Philips amBX™.
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Konfigurace Philips amBX PC Gaming Peripherals

Tlačítko Stop je přepínací. Po stisknutí tlačítka se spustí požadovaná akce a popis se změní na opačnou akci.

Klidový stav 1 Při stisknutí Klidový stav 2

Pro�pokračování provozu�Philips�amBX™�PC�Gaming�Peripherals�a�scén,
•� Není-li otevřen program Direct Control, klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Direct Control 

�v�hlavním�panelu�a�z�vysunuté�nabídky�vyberte�Resume.
•� Pokud je otevřen program Direct Control, klepněte na stejné tlačítko v obrazovce Configuration screen,�

nyní označené „Resume“.

  Poznámka
Klepnutím na tlačítko „Resume“ začnou pracovat pouze zařízení, která jsou povolena v obrazovce 
Configuration Screen. Povolit a vypnout zařízení můžete v panelu Nastavení periférií.

  Tip
Pokud nebudete používat periférii po delší dobu, můžete uvést systém do stavu Standby�stiskem�
tlačítka On/Off na jednotce osvětlení stěny & řízení nebo na Světle s reproduktory.
Jsou-li periférie ve stavu Standby, kontrolka LED v tlačítku nesvítí. Periférie opět zapnete dalším stiskem 
tlačítka On/Off.
Vypnutí periférií do stavu standby nemá vliv na jejich zastoupení v programu Philips amBX™PC Gaming 
Direct�Control.

Resetu Philips amBX™ PC Gaming Peripherals na výchozí hodnoty
1. Vyberte záložku Configuration.�

Objeví se obrazovka „Configuration“.
2. Klepněte na tlačítko Reset to defaults.�

Periférie Philips amBX™ PC Gaming Peripherals se vrátí k základnímu nastavení:
•� výchozí poloha (podle spodního obrázku);
•� výška „None“;
•� intenzita�100%.

Výchozí�polohy�Philips�amBX™�PC�Gaming�Peripherals

Jednotka 
osvětlení 
stěny & řízení

Světlo  
s reproduktory

Světlo  
s reproduktory

PC

Subwoofer

Větrák

Větrák Vibrační podložka
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Konfigurace Philips amBX PC Gaming Peripherals

Určení celkového jasu (Overall Brightness)
Posuvník jasu Brightness v levém panelu použijte k relativnímu řízení jasu všech světelných periférií Philips 
amBX™ PC Gaming Peripherals přes jejich individuální nastavení.

Po straně těla Světla s reproduktory rovněž naleznete posuvný prvek pro nastavení jasu při hraní her nebo 
poslechu�hudby.

  Příklad
Jas světel (Lights) je nastaven na 20% a jednotky osvětlení stěny & řízení (Wall Washer & Controller) 
na 40%. Zvýšíte-li nyní celkový jas ze 100% na 150%, Světla budou svítit s jasem 30% a jednotka 
osvětlení stěny & řízení s 60%.

1. Vyberte záložku Configuration.�
Objeví se obrazovka „Configuration“.

2. Zatažením za posuvník Brightness�v�levém�panelu�doleva snížíte jas.
� -nebo-
 Zatažením za posuvník Brightness v levém panelu doprava celkový jas zvýšíte.
 Program dopočítá nový jas jednotlivých periférií.

  Poznámka
Poloha posuvníků se při uzavření okna Direct Control ukládá. Po novém otevření okna bude posuvník 
v poloze, do níž byl předtím nastaven.
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Nastavení scény Philips amBX PC Scenes
Obrazovka Nastavení scény (Scene Settings)
Obrazovka Nastavení scény je místem, kde vytváříte své scény. Scénu představuje nastavení světelných zařízení 
a větráků, vytvářející požadovanou náladu v místnosti pro přehrávání hudby nebo jen odpočinek.

Přesuňte myš na uvedený obrázek a klepněte na složky, o nichž byste chtěli získat více informací.

Obrazovka Nastavení scény se skládá ze 4 hlavních částí

1.� Přehled scény: tento obrázek ukazuje připojená zařízení, jejich stav a umístění ve zvolené scéně. Po 
klepnutí na ikonu v přehledu se otevře panel Nastavení scény periférií (Peripheral Scene Settings).

�.� Levý panel: tento panel obsahuje posuvník celkového jasu, Volič scén (Scenes Selector)�a�ovládací�prvky�
pro definici animace scén, přejmenování scén a uložení změn scény.

 Klepnutím na tlačítko Animation se otevře panel Nastavení animací (Animation Settings).
3.� Záložky: v těchto záložkách přepínáte mezi obrazovkami Konfigurace (Configuration)�a�Nastavení 

(Settings).
4.� Textová lišta Help: po přesunutí myši nad ikonu nebo tlačítko kdekoli v okně Direct Control se v této 

liště objeví informace nebo instrukce k položce.
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Nastavení scény Philips amBX PC Scenes

Přehled scény
Přehled scény je vizuální reprezentací scény, 
kterou jste zvolili ve Voliči scén (Scenes Selector).�
Zobrazuje připojené periférie a jejich stav 
(zastupovaný ikonami) a poskytuje zpětnou vazbu 
o nastavení periférií v referenčním poli vedle ikony.

Poznámka: Na rozdíl od Přehledu periférií�není�
možné v Přehledu scény měnit polohu zařízení. 
Můžete měnit pouze nastavení periférií v panelu 
Nastavení scény periférií (Peripheral Scene 
Settings).

Panel�Nastavení scény periférií (Peripheral Scene 
Settings) otevřete klepnutím na ikonu v Přehledu 
scény.

Ikony a jejich nastavení v Peripheral Scene Settings

Každá ikona v Přehledu scény zastupuje určitou periférii systému Philips amBX™ PC Gaming Peripheral 
a zobrazuje aktuální stav a nastavení této periférie:

•� Je-li�periférie�povolena, je aktivní a bude použita po spuštění scény.
•� Je-li�periférie�zakázána, není aktivní a nezúčastní se zvolené scény.
•� Je-li�periférie�zakázána v obrazovce Configuration, není ji možné použít ve scénách a v Přehledu 

scény�bude�zašedlá.

K vytvoření scény můžete použít pouze Světla a Větráky. Ikony reprezentující Vibrační podložky nejsou 
v Přehledu scény aktivní. Neaktivní ikony nejsou po přejetí myší animovány.

Povoleno Zakázáno

Jednotka osvětlení stěny & 
řízení

Světla

Větráky

Philips amBX online help DFU CZ.22   22 5.11.2007   18:36:50



�5

Nastavení scény Philips amBX PC Scenes

Volič scén (Scenes Selector)
Volič scén obsahuje 15 scén. Existují 3 různé druhy scén:

•� Statické scény: scény, v nichž nastavujete samostatně barvu a/nebo 
intenzitu všech Světel a Větráků.�
Tato�nastavení�provedete�v�Panelu Nastavení scény periférií (Peripheral 
Scene Settings).

•� Dynamické scény : animované scény, u nichž můžete nastavit rozsah 
barev a intenzit, v nichž se budou parametry Světel měnit během určitého 
časového intervalu.�
Tato�nastavení�provedete�v�panelu�Nastavení animací (Animation Settings).

•� Přednastavené scény : 5 scén, které Philips již naprogramoval; 
obsahují komplexní animace, používající různé periférie amBX™ včetně 
Větráků.�
Nastavení těchto scén nemůžete měnit.

  Tip

• Pokud používáte Philips amBX™ PC Gaming Lights k osvětlení místnosti, můžete zvolit scénu 
White lights (Bílé světlo). V této scéně jsou všechny světelné periférie nastaveny na bílé světlo 
s jasem 100%. Jas můžete nastavovat kdykoli hardwarovým posuvníkem na boku Světla 
s�reproduktory.

• Pokud používáte větráky Philips amBX™ PC Gaming Fans k větrání místnosti, můžete zvolit scénu 
All fans (Všechny větráky). V této scéně jsou všechny větráky zapnuty s výkonem 100% a světla 
jsou vypnuta.

  Varování
Do Voliče scén nemůžete přidávat nové scény. Můžete pouze přepisovat existující scény změnou 
nastavení a uložením změn v Nastavení scény.
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Panel Nastavení scény periférií (Peripheral Scene Settings)
Panel�Peripheral Scene Settings otevřete klepnutím 
na ikonu v Přehledu scén.

Panel Nastavení scény periférií obsahuje tato nastavení 
Světel a Větráků:

•� Brightness (Jas): určuje jas světel.

•� Color (Barva): můžete určit barvu světla.

•� Intensity (intenzita): můžete určit maximální 
poměr (v procentech) výkonu Větráku.

•� Status (Stav): volba účasti periférie ve scéně.

Poznámka: Tato nastavení jsou platná pouze ve 
statických scénách. Po přidání animace�do�scény�
nebudou�tato�nastavení�brána�v�potaz.

  Tip
Pokud jste spustili scénu před otevřením panelu Peripheral Scene Settings, můžete vidět, jak se periférie 
automaticky mění podle nastavení.

  Poznámka
Jednotka osvětlení stěny & řízení je složenou periférií: při změně polohy se chová jako jedna periférie, 
obsahuje však 3 samostatná světla, která můžete samostatně nastavovat. Panel Nastavení scény 
periférií jednotlivých světel otevřete klepnutím na jednu ze 3 ikon Světel.

Panel Nastavení animací (Animation Settings Panel)
Panel Animací otevřete klepnutím na tlačítko 
Animation v obrazovce Nastavení scény.
V panelu Nastavení animací můžete vytvořit novou 
animaci nebo změnit animaci již existující.
V animaci můžete definovat následující nastavení:

•� Rozsah intenzit (Intensity range): můžete 
definovat rozsah výkonu světel, který světlo 
použije za určitý časový interval.

•� Rozsah barev (Color range): můžete určit 
rozsah barev, které světlo použije za určitý 
časový interval.

•� Trvání (Duration): definuje časový interval 
změn barvy a intenzity.

V panelu Animací můžete také vyzkoušet animaci 
jejím prohlédnutím (Preview) a můžete ji i dočasně 
vypnout.

Posuvníky rozsahu (Range) v panelu nastavení animací

Rozsah intenzit barev a jasů nastavujete uchopením jezdců posuvníků. Tyto jezdce určují počáteční a koncový 
bod rozsahu a směr změny.
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Počáteční bod

Koncový�bod

Rozsah snížíte posunutím jezdců proti sobě.

Ve chvíli, kdy přesunete počáteční jezdec přes 
koncový (jezdec na spodní hraně lišty), barevná 
stupnice se otočí a je zvolen vnější rozsah barev.

Změnou směru jezdců vyberete vnitřní rozsah 
barev. Směr jezdce změníte poklepáním na jezdce.

Provedení...
Spuštění scény

1. Vyberte záložku Scene Setting.�
Objeví se obrazovka „Scene Settings“ Nastavení scény.

2. Vyberte požadovanou scénu z Voliče scén.
3. Klepněte na tlačítko Start Scene.

Zvolená scéna se spustí a Philips amBX™ PC Gaming Peripherals pracuje podle programu.
Tlačítko Start scene je přepínací. Po stisknutí tlačítka se spustí akce a popis tlačítka se změní na opačnou akci.

Stav 1 Stisknuto Stav 2

Scénu�zastavíte klepnutím stejné tlačítko v Nastavení scény, nyní je označeno „Stop Scene“.

  Tip
Spustit a ukončit scénu můžete rovněž použitím hardwarového tlačítka On/Off na zařízení.

Změna scény
Měnit můžete pouze scény, které jsou dostupné ve Voliči scén. Do Voliče scén není možné přidávat nové scény, 
můžete pouze upravovat scény existující pomocí:

•� Změn Nastavení scény periférií ve statické scéně.
•� Přidání animací ke statické scéně.
•� Změn Nastavení animací v animované scéně.
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Změna Nastavení scény periférií

1. Ve Voliči scén vyberte statickou scénu, kterou chcete upravit.�
Aktuální Nastavení scény se objeví v Přehledu scény.

2. V Přehledu scény klepněte na ikonu zařízení, jehož nastavení chcete změnit.�
Zobrazí se panel Nastavení scény periférií.

3. Nastavte barvu, jas a/nebo intenzitu Světel a Větráků pomocí posuvníků.
4. Klepnutím na tlačítko OK potvrďte změny.�

Panel Nastavení scény periférií se uzavře.
5. Klepněte na tlačítko Save Changes.�

Změny nastavení Peripheral Scene Settings se uloží.

  Varování
Pokud před uzavřením panelu „Peripheral Scene Settings“ neklepnete na tlačítko Save Changes, vaše 
změny se neuloží a po uzavření programu Direct Control nebo volbě záložky Configuration budou 
ztraceny.

Přidání animací ke statické scéně

1. Ve Voliči scén vyberte statickou scénu, k níž chcete přidat animaci.�
V Přehledu scény se objeví aktuální nastavení.

2. Klepněte na tlačítko Animation.�
Zobrazí se panel Nastavení animace „Animation Settings“.

3. Pomocí posuvníků nastavte následující parametry animace.
•� rozsah�intenzit
•� rozsah�barev
•� interval�trvání
4. Klepnutím na tlačítko Preview zobrazíte rychlou ukázku animace.�

Periférie zobrazí ukázku animace během 1 minuty bez ohledu na nastavenoý interval trvání.
5. Ujistěte se, že je animace povolena (enabled).
6. Klepnutím na tlačítko OK změny potvrďte.�

Panel „Animation Settings“ se uzavře.
7. Klepněte na tlačítko Save Changes.�

Animace se uloží a ikona  animace se zobrazí ve Voliči scén s Jménem scény(Scene name).

  Varování
Pokud před uzavřením panelu „Peripheral Scene Settings“ neklepnete na tlačítko Save Changes, vaše 
změny se neuloží a po uzavření programu Direct Control nebo volbě záložky Configuration budou 
ztraceny.

Změna nastavení animace

Pokud chcete změnit nastavení animace scény, otevřete panel Nastavení animace „Animation Settings“ klepnutím 
na tlačítko Animation v levém panelu Nastavení scény; scéna musí být vybrána předem ve Voliči scén.

Prohlídka animace
1. Vyberte záložku Scene Settings.�

Objeví se obrazovka Nastavení scény „Scene Settings“.
2. Klepněte na tlačítko Animation.�

Zobrazí se panel Nastavení animace „Animation Settings“.
3. Klepněte na tlačítko Preview.�

Periférie�zobrazí�ukázku�animace.
4. Klepnutím na tlačítko OK uzavřete panel „Animation Settings“.
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  Varování
Animaci můžete testovat pouze u scény, která byla vybrána ve Voliči scény.

Vypnutí Philips amBX™ PC Gaming Peripheral ve scéně

  Poznámka
Vypnutí periférie v obrazovce Nastavení scény nemá vliv na stav periférie při hraní hry. Můžete pouze 
určit, že určitá periférie nebude použita ve scéně, kterou jste zvolili ve Voliči scén.

1. Vyberte záložku Scene Settings.�
Objeví se obrazovka Nastavení scény.

�.� Ve�Voliči scén vyberte scénu, kterou chcete změnit.
3. Klepněte na ikonu periférie, kterou chcete v Přehledu scény vypnout.�

Zobrazí se panel Nastavení scény periférií.
4. Klepněte na tlačítko Disable.�

Periférie nebude ve zvolené scéně aktivní.
5. Klepnutím na tlačítko OK potvrďte změny.�

Panel Nastavení scény periférií se uzavře.
6. Klepněte na tlačítko Save Changes.�

Změny Nastavení scény periférií se uloží.

  Varování
Pokud před uzavřením panelu „Peripheral Scene Settings“ neklepnete na tlačítko Save Changes,�
vaše změny se neuloží a po uzavření programu Direct Control nebo volbě záložky Configuration budou 
ztraceny.

V Přehledu scény můžete rozpoznat a povolit periférii pomocí referenčního pole, které indikuje aktuální 
nastavení. Pokud periférii zakážete, referenční pole z Přehledu zmizí.

Povolená periférie Zakázaná periférie

Tlačítko Disable je přepínací. Po stisknutí tlačítka se spustí akce a popis tlačítka se změní na opačnou akci.

Stav 1 Stisknuto Stav 2

Periférii Philips amBX™ PC Gaming Peripheral opět povolíte klepnutím na stejné tlačítko v panelu Peripheral�
Scene�Settings, nyní je označeno „Enable“.

Zakázání animace ve scéně
1. Vyberte záložku Scene Settings.�

Obrazovka „Scene Settings se objeví.
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2. Klepněte na tlačítko Animation.�
Zobrazí se panel „Animation Settings“.

3. Klepněte na tlačítko Disable.�
Animace se ve scéně nepoužije.�
Po spuštění scény se budou světla a větráky chovat podle nastavení v panelu Nastavení scény periférií.

4. Klepnutím na tlačítko OK potvrďte změny.�
Panel Nastavení animací se uzavře.

5. Klepněte na tlačítko Save Changes.�
Změny Nastavení scény periférií se uloží.

  Varování
Pokud před uzavřením panelu „Peripheral Scene Settings“ neklepnete na tlačítko Save Changes, vaše 
změny se neuloží a po uzavření programu Direct Control nebo volbě záložky Configuration budou 
ztraceny.

Tlačítko Disable je přepínací. Po stisknutí tlačítka se spustí akce a popis tlačítka se změní na opačnou akci.

Stav 1 Stisknuto Stav 2

Animace ve scéně opět povolíte klepnutím na stejné tlačítko v panelu Nastavení animací, nyní je označeno 
„Enable“.

Změna názvu scény
1. Vyberte záložku Scene Settings.�

Obrazovka „Scene Settings se objeví.
�.� Vyberte�ve�Voliči scén požadovanou scénu, jejíž název chcete změnit.
3. Klepněte na tlačítko Rename Scene.�

Zobrazí se panel Změna názvu scény.
4. Nahraďte název v textovém poli jiným názvem.
5. Klepnutím na tlačítko OK potvrďte změnu názvu scény.�

Nový název se zobrazí ve Voliči scén.

  Poznámka
Po uzavření panelu Změna názvu scény již nemusíte klepat na tlačítko Save Changes. Nový název 
scény je automaticky uložen po klepnutí na tlačítko OK ve Změně názvu scény.

Určení celkového jasu ve statické scéně
Posuvník jasu Brightness v levém panelu Nastavení scény použijte k relativnímu řízení jasu všech světelných 
periférií Philips amBX™ PC Gaming Peripherals přes jejich individuální nastavení ve statické scéně.

Po straně těla Světla s reproduktory rovněž naleznete posuvný prvek pro nastavení jasu při hraní her nebo 
poslechu�hudby.

  Příklad
Jas světel (Lights) je nastaven na 20% a jednotky osvětlení stěny & řízení (Wall Washer & Controller) 
na 40%. Zvýšíte-li nyní celkový jas ze 100% na 150%, Světla budou svítit s jasem 30% a jednotka 
osvětlení stěny & řízení s 60%.
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1. Vyberte záložku Scene Settings.�
Objeví se obrazovka „Nastavení scény“.

2. Zatažením za posuvník Brightness�v�levém�panelu�doleva snížíte celkový jas.
� -nebo-
 Zatažením za posuvník Brightness�v�levém�panelu�doprava celkový jas zvýšíte.�

Program dopočítá nový jas jednotlivých periférií.

  Poznámka
Poloha posuvníků se při uzavření okna Direct Control ukládá. Po novém otevření okna bude posuvník 
v poloze, do níž byl předtím nastaven.
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Konfigurace pro použití s jinými hrami nebo 
hudbou
Vedle použití periferií s hrami kompatibilními s amBX™ můžete využívat efekty systému Philips amBX™ PC 
Gaming lighting Peripherals i při hraní jiných PC her nebo při poslechu hudby�v�programu�Windows�Media�
Player.

Všechny periférie Philips amBX™ PC Gaming Peripherals, s výjimkou vibrační podložky Wrist Rumbler a Větráků, 
je možné použít k vytvoření dech beroucí show, která reaguje na hru nebo zvuk. Ke spuštění této funkce 
potřebujete:

•� Povolit zásuvné moduly amBX�ve�View�Menu�programu�Windows�Media�Player;
•� Spravovat zvuková nastavení standardními nástroji Microsoft® nebo pomocí programů přiložených ke 

zvukové kartě;

•� Spustit program amBX™Application Manager (to znamená, že ikona �
Application Manager je zobrazena v hlavním panelu);

•� Povolit funkce Gaming nebo Music v programu amBX™ Application Manager.

Pamatujte, že tato funkce je dostupná pouze tehdy, pokud máte v počítači nainstalovaný program Windows 
Media Player. Program nespolupracuje s jinými mediálními přehrávači.

  Poznámka
Další informace o konfiguraci periférií a spuštění prezentace (slide show) se dočtete v online�help�
programu Application manager po klepnutí na tento odkaz. Po dotazu, zda chcete uložit či otevřít soubor, 
klepněte na Open.
Pokud odkaz v aplikaci Application Manager nepracuje správně, otevřete online pomoc volbou 
Programs > FX Generators> Help�v�nabídce�Start�hlavního�panelu.
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Použití Philips amBX PC Peripherals
Při hrách více uvidíte, více uslyšíte, budete více vnímat
Použitím systému Philips amBX™ PC Gaming Peripherals spolu s hrami s podporou amBX™ zvyšuje zábavnou 
hodnotu hraní PC her na další úroveň. Philips amBX™ PC Gaming Peripherals přinášejí zábavu přesahující zvuk 
a obraz, mění celou místnost v zábavní systém.

•� Systém synchronizovaných světel zintenzivňuje zážitek a zaplavuje zorné pole koordinovaným 
světlem.

•� Všesměrový zvuk zvyšuje realizmus; poskytuje jej zvukový systém 2.1.
• Každý dopad, zásah nebo výstřel ve hře ucítíte se hrou aktivovanou vibrační podložkou wrist-rumble 

pad.
•� Rychlost a pohyb simulují realisticky dva stolní ventilátory.

Po�konfiguraci a přizpůsobení systému herních periférií Philips amBX™ PC Gaming Peripherals je můžete začít 
používat ve hrách kompatibilních s amBX™. Nemusíte nastavovat ani spouštět žádné prvky na zařízeních. Philips 
amBX™ PC Gaming Peripherals můžete kdykoli vypnout.

Tak vzhůru do hry!!

Využijte zpětné kompatibility s hrami
Pro plné využití systému periférií Philips amBX™ PC Gaming Peripherals můžete použít zpětné kompatibility 
programu Philips amBX™ PC Gaming software k dosažení světelných efektů při hraní her, které nejsou 
kompatibilní s amBX™. Philips amBX™ PC Gaming Peripherals přinášejí zábavu přesahující zvuk a obraz, mění 
celou�místnost�v�zábavní�systém.

•� Systém synchronizovaných světel zintenzivňuje zážitek a zaplavuje zorné pole koordinovaným 
světlem.

•� Všesměrový zvuk zvyšuje realizmus; poskytuje jej zvukový systém 2.1.

Dříve, než si začnete užívat světelných efektů periférií, je nutné nainstalovat�amBX™ Application Manager�
a�povolit�funkci�Gaming. Po skončení konfigurace můžete začít používat světelnou show amBX™ ve všech svých 
hrách.

Tak vzhůru do hry!!

Vytvoření náladového osvětlení
Periférie Philips amBX™ PC Gaming Peripherals je možné použít i jako zdroj osvětlení okolí tak, aby odpovídalo 
vaší náladě. Pomocí programu Philips amBX™ PC Gaming Direct Control vytvoříte světelnou scénu; můžete uložit 
až 10 upravených světelných scén. Philips dále nabízí 5 předem nastavených scén s využitím různých periférií 
Philips amBX™ PC Gaming Peripherals k vytvoření komplexní a vzrušující show.

K zahájení světelné show stačí prostě spustit určitou scénu. Scénu můžete kdykoli vypnout v programu Philips 
amBX™�PC�Gaming�Direct�Control.

Tak se usaďte a relaxujte!!
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Užijte si více hudbu
Díky perifériím Philips amBX™ PC Gaming Peripherals již není poslech hudby�z�PC�v�programu�Windows�Media�
Player pouze zvukovým zážitkem. Philips amBX™ PC Gaming Peripherals přinášejí zábavu přesahující zvuk 
a obraz, mění celou místnost v zábavní systém.

•� Systém synchronizovaných světel zintenzivňuje zážitek a zaplavuje zorné pole koordinovaným 
světlem.

•� Všesměrový zvuk zvyšuje realizmus; poskytuje jej zvukový systém 2.1.

Dříve, než si začnete užívat přizpůsobené světelné show, je nutné nainstalovat�amBX™ Application Manager�
a�povolit�funkci�Music. Po povolení funkce můžete vybrat požadované barevné schéma v okně programu Windows 
Media�Player.

Tak se usaďte a užívejte si!!

Použití Větráků a Světel jako normálních periférií
Periférie systému Philips amBX™ PC Gaming Peripherals se nehodí pouze k zesílení zážitku z her a hudby, ale 
můžete je používat i jako běžné vybavení domácnosti.

Například: pokud chcete použít Větráky Philips amBX™ PC Gaming k ochlazení místnosti, vyberte určitou scénu 
v�obrazovce Nastavení scény v programu Direct Control. Tato scéna je předem naprogramována na výkon 
Větráků 100%.

Po volbě scény ve Voliči scén zapnete prostě Větráky stiskem tlačítka On/Off na jednotce osvětlení stěny & řízení 
nebo na Světle s reproduktory.

Provedení...
Spuštění scény

1. Vyberte záložku Scene Setting.�
Objeví se obrazovka „Scene Settings“ Nastavení scény.

2. Vyberte požadovanou scénu z Voliče scén.
3. Klepněte na tlačítko Start Scene.�

Zvolená scéna se spustí a Philips amBX™ PC Gaming Peripherals pracuje podle programu.

Tlačítko Start scene je přepínací. Po stisknutí tlačítka se spustí akce a popis tlačítka se změní na opačnou akci.

Stav 1 Stisknuto Stav 2

Scénu�zastavíte klepnutím stejné tlačítko v Nastavení scény, nyní je označeno „Stop Scene“.

  Tip
Spustit a ukončit scénu můžete rovněž použitím hardwarového tlačítka On/Off na zařízení.
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Dočasného zastavení Philips amBX™ PC Gaming Peripherals
Není-li otevřeno�okno�Direct Control Philips amBX™ PC Gaming:

1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Direct Control� �v�hlavním�panelu.
�.� Vyberte�Stop�z�vysunuté�nabídky.�

Periférie nadále nepřenášejí efekty Philips amBX™.

Pokud je otevřeno�okno�Direct Control Philips amBX™ PC Gaming:
1. Vyberte záložku Configuration.�

Objeví se obrazovka „Configuration“.
2. Klepněte na tlačítko Stop�v�levém�panelu.�

Periférie nadále nepřenášejí efekty Philips amBX™.

Tlačítko Stop je přepínací. Po stisknutí tlačítka se spustí požadovaná akce a popis se změní na opačnou akci.

Klidový stav 1 Při stisknutí Klidový stav 2

Pro�pokračování provozu�Philips�amBX™�PC�Gaming�Peripherals�a�scén,
•� Není-li otevřen program Direct Control, klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Direct Control 

�v�hlavním�panelu�a�z�vysunuté�nabídky�vyberte�Resume.
•� Pokud je otevřen program Direct Control, klepněte na stejné tlačítko v obrazovce Configuration screen,�

nyní označené „Resume“.

  Poznámka
Klepnutím na tlačítko „Resume“ začnou pracovat pouze zařízení, která jsou povolena v obrazovce 
Configuration Screen. Povolit a vypnout zařízení můžete v panelu Nastavení periférií.

  Tip
Pokud nebudete používat periférii po delší dobu, můžete uvést systém do stavu Standby�stiskem�
tlačítka On/Off na jednotce osvětlení stěny & řízení nebo na Světle s reproduktory. Jsou-li periférie ve 
stavu Standby, kontrolka LED v tlačítku nesvítí. Periférie opět zapnete dalším stiskem tlačítka On/Off.

Vypnutí periférií do stavu standby nemá vliv na jejich zastoupení v programu Philips amBX™PC Gaming 
Direct�Control.
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Podpora
Řešení potíží

Připojené periférie nereagují během testování
Pokuste se vyřešit potíže pomocí těchto tipů.

• Ujistěte se, že jsou periférie správně připojeny do jednotky osvětlení stěny & řízení.
• Zkontrolujte připojení jednotky osvětlení stěny & řízení do PC (kabely USB a analogového zvuku) a její 

napájení.
• Přesvědčte se, zda není jednotka osvětlení stěny & řízení ve stavu Standby. Periférie zapnete stiskem 

tlačítka On/Off na zařízení (jednotce osvětlení stěny & řízení nebo světle s reproduktory); kontrolky LED 
v tlačítkách se rozsvítí.

• Ověřte, zda jsou příslušné periférie Philips amBX™ PC Gaming Peripheral povoleny (enable) v přehledu 
periférií. Zakázané ikony se netestují. Zakázané (vypnuté-disabled) periférie poznáte podle zešedlé ikony 
v�Přehledu periférií. Pokud je periférie zakázaná, klepnutím na tlačítko Enable�v�panelu�Nastavení periférií�
ji opět povolíte.

• Ujistěte se, že jste nainstalovali správně program Philips amBX™ PC Gaming software.

Pokud žádný z předchozích tipů nevedl k vyřešení potíží, periférie mohou být vadné. Obraťte se, prosíme, na 
servisní�centrum�Philips.�Kontaktní�informace�naleznete�na�www.philips.com/support.

Připojená zařízení se neobjeví v Přehledu periférií
Program Direct Control nerozpozná Reproduktory a Subwoofer, proto se neobjevují v Přehledu periférií. 
Chcete-li konfigurovat zvukové periférie, použijte prostě nástroje Microsoft® nebo program, který byl přiložen 
u zvukové karty počítače.

Pokud nejsou rozpoznány jiné periférie, které jste připojili k jednotce osvětlení stěny & řízení, a nezobrazují se 
v Přehledu periférií, pokuste se potíže vyřešit podle těchto tipů.

• Ujistěte se, že jsou periférie správně připojeny do jednotky osvětlení stěny & řízení.
• Zkontrolujte připojení jednotky osvětlení stěny & řízení do PC (kabely USB a analogového zvuku) a její 

napájení.
• Ujistěte se, že jsou do jednotky osvětlení stěny & řízení připojeny pouze periférie Philips amBX™ PC 

Gaming�Peripherals.
• Ujistěte se, že jste nainstalovali správně program Philips amBX™ PC Gaming software.
• Ujistěte se, že jste během počáteční instalace nainstalovali ovladač pro rozpoznání periférií. Pokud jste 

náhodou ovladač nenainstalovali, můžete tak učinit dodatečně z přiloženého instalačního disku CD.

Při změně Nastavení scény periférií není zpětná vazba
Spustíte-li scénu před změnou jejího nastavení, periférie se automaticky aktualizují a změna se projeví. Při 
zastavené scéně nebudou periférie na změnu nastavení reagovat.

Spuštění scény:
1. Vyberte záložku Scene Setting.�

Objeví se obrazovka „Scene Settings“ Nastavení scény.
2. Klepněte na tlačítko Start Scene�v�levém�panelu.�

Scéna zvolená ve Voliči scén se spustí.
3. Otevřete Nastavení periférií�klepnutím�na�ikonu�zvolené�periférie.
4. Pomocí posuvníků upravte Nastavení scény periférií.�

Světla a Větráky automaticky reagují na změnu nastavení.
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Pokud periférie stále nereagují ani po spuštění scény, mohou být ve stavu Standby. Periférie zapnete stiskem 
tlačítka On/Off na zařízení (jednotce osvětlení stěny & řízení nebo světle s reproduktory); kontrolky LED 
v tlačítkách se rozsvítí.

Není možné přidat novou scénu
Do Voliče scén nemůžete přidat další scénu, můžete pouze upravovat scény již existující. Po instalaci programů 
již Volič režimů obsahuje 15 scén, 10 proměnných scén a 5 předem nastavených. Přednastavené scény 
poznáte�podle�ikony� .

Změna proměnné scény:
1. Vyberte záložku Scene Settings.�

Objeví se obrazovka „Nastavení scény“.
�.� Ve�Voliči scén�vyberte�scénu,�kterou�chcete�upravovat.�

Nastavení scény se projeví v Přehledu scény.
3.� Změňte Nastavení scény.
4. Klepnutím na tlačítko Save Changes nahraďte zvolenou scénu ve Voliči scén.
5. Klepnutím na tlačítko OK potvrďte.

Údržba
Čistění periférií
Periférie čistěte měkkým, vlhkým hadříkem. Nepoužívejte alkohol ani čističe na bázi alkoholu nebo agresivních 
či brusných látek. Tato rozpouštědla mohou způsobit poškození nebo zabarvení povrchu.
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Slovníček

A
amBX™ kompatibilní hry: hry navržené tak, že komunikují s programy amBX™. Při hraní takových amBX™ 

kompatibilních her můžete naplno zažít amBX™ se Světly, Reproduktory, Větráky a Vibrační podložkou.

Animovaná scéna: scéna určující chování světel povolených v Přehledu. V animovaných scénách můžete 
definovat rozsah barev a jasů, jimiž světla projdou během určeného časového intervalu.

Application Manager: další aplikace, která dovoluje použití systému Philips amBX™ PC Gaming Peripherals při 
hraní her bez podpory amBX™ nebo při poslechu hudby z PC.

B
Barevný rozsah (Color Range): nastavení animací, které můžete provést v panelu Nastavení animací. Určíte 

rozsah barev, kterým má světlo projít za časový interval zvaný trvání.

Barva (Color): nastavení periférií, které můžete provést v panelu Nastavení scény periférií. Můžete zvolit 
nezávisle barvu každého světla.

C
Celkový jas (Overall Brightness): nastavení, které můžete nezávisle provést v Konfigurační obrazovce 

a v obrazovce Nastavení scény. Nastavení „Celkový jas“ řídí celkový jas všech periférií v Přehledu.

I
Ikony: grafická reprezentace jednotlivých periferních zařízení. Podle stavu periférie pak mají ikony v Přehledu 

různý vzhled.

Intenzita (Intensity): nastavení periférie, které můžete provést v Přehledu periférií (pro všechny periférie)ú 
nebo v Přehledu scény (pro větráky).

J
Jednotka osvětlení stěny & řízení (Wall Washer & Controller): centrální řídící jednotka systému. Je 

připojena k PC a umístěna za monitorem proti prázdné stěně. Jednotka představuje složenou periférii, 
obsahující 3 samostatně definovaná světla.

N
Nastavení periférií (Peripheral Settings): nastavení, která můžete určit pro jednotlivé periférie. Panel 

Nastavení periférií otevřete klepnutím na ikonu Přehledu periférií.

Nastavení scény periférií (Peripheral Scene Settings): nastavení, která můžete určit pro jednotlivé periférie 
ve zvolené scéně. Panel Nastavení scény periférií otevřete klepnutím na ikonu v Přehledu scény.

O
Obrazovka konfigurací: obrazovka pro konfiguraci periférií. Můžete určit jejich nastavení a polohu. Můžete 

rovněž vypnout periférii, s níž nechcete hrát.
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P
Periférie: hardwarová zařízení, která reagují na povely programu amBX™.

Philips amBX™ PC Gaming Direct Control: program nainstalovaný na PC pro konfiguraci periférii a Nastavení 
scény. Direct control otevřete klepnutím na ikonu amBX™ v hlavním panelu.

Poloha (Position): nastavuje se poloha ikon periférií v Přehledu periférií a poloha skutečných zařízení 
v místnosti. Pro dosažení optimálních výsledků by se tato polohy měly shodovat.

Posuvník celkového jasu: ovládací prvek pro určení celkového jasu světel v určitých přehledech.

Premium Kit: umožňuje vidět, slyšet a cítit více ze hry. Sada Premium kit obsahuje maximální počet periférií 
Philips amBX™ PC Gaming Peripherals, které můžete připojit k jedné jednotce osvětlení stěny & řízení.

Pro Gamer Kit: dovoluje vidět a slyšet více ze hry. K sadě Pro Gamer můžete přidat rozšiřující sadu Extension 
kit a rozšířit tak efekty o pohyb vzduchu a vibrace při použití systému Philips amBX™ PC Gaming 
Peripherals.

Proměnná scéna (Variable Scene): může jít o statickou nebo animovanou scénu ve Voliči scén. Tyto scény 
můžete upravovat změnou Nastavení scény periférií nebo Nastavení animací

Předem nastavená scéna (Preset Scene): uzamčená scéna, kterou nakonfiguroval Philips a obsahuje 
komplexní animace. Není možné měnit nastavení této scény.

Přední světlo (Front Light): periférie umístěná vedle monitoru PC. Světla reagují na události na obrazovce. 
Přední světla se dodávají pouze ve Startovací sadě. V sadě Pro Gamer kit a Premium kit jsou světla 
kombinována�s�reproduktory.

Přehled periférií (Peripheral Overview): přehled připojených periférií v Konfigurační obrazovce. V tomto 
přehledu můžete měnit polohy ikon a otevírat panel Nastavení periférií.

Přehled scény (Scene Overview): přehled rozmístění a nastavení připojených periférií ve zvolené scéně.

Přepínací tlačítko: tlačítko se dvěma různými akcemi. Např. tlačítko Stop/Resume. Akce je označena aktuálním 
popisem. Při klepnutí na přepínací tlačítko se akce spustí a popis tlačítka se změní na opačnou akci.

R
Rozsah intenzit (Intensity range): nastavení animací v panelu Nastavení animací. Můžete určit rozsah 

intenzit, jimiž projde světlo za určitý časový interval, trvání.

Rozšiřující sada (Extension Kit): umožňuje přidat efekty vzduchu a vibrací k sadě Pro Gamer Kit nebo Starter 
Kit.

S
Scéna: nastavení světelných periférií a větráků k vytvoření nálady v místnosti, kde hrajete, odpočíváte nebo 

posloucháte hudbu. Můžete vytvořit statickou scénu se světly a větráky nebo scénu s animací světel.

Složená periférie: periférie, která vystupuje pro přemístění v Přehledu periférií jako jedno zařízení, obsahuje 
však několik samostatně nastavitelných komponent, např. jednotka osvětlení stěny & řízení.

Starter Kit: sada umožňující získat více ze hry. Můžete k ní přidat Extension kit pro rozšíření o pohyb vzduchu 
a vibrační efekty při použití s Philips amBX™ PC Gaming Peripherals.

Statická scéna (Static Scene): scéna definovaná světly a větráky povolenými v Přehledu. Ve statické scéně 
můžete definovat barvy a jasy jednotlivých světel a intenzitu větráku.

Subwoofer: reprodukuje tóny nejnižších kmitočtů a dodává tak na věrohodnosti hřmění hromu nebo dopadům 
kulek. Subwoofer není možné konfigurovat a proto se neukazuje v Přehledu.

Světla s reproduktory: složená periférie, obvykle umístěná vedle monitoru a reagující na dní na obrazovce. 
V Přehledu je zastupuje ikona Světla, protože program Direct Control nepodporuje zvukové periférie.

Světlo (Light): periférie, umístěná vedle monitoru. Světla reagují na události na obrazovce. Sada Starter Kit 
obsahuje 2 Přední světla. Sada Pro Gamer Kit a Premium Kit mají Levé & Pravé světlo s reproduktory.

T
Trvání (duration): nastavení animací, které můžete provést v panelu Nastavení animací. Určujete časový 

interval, během něhož světlo projde určeným rozsahem barev a jasů.
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V
Větrák (Fan): periférie, vytvářející proud vzduchu podle dění na obrazovce. Nejlepší umístění Větráků je okolo 

monitoru.

Vibrační podložka (Wrist Rumbler): periférie umístěná typicky u klávesnice, která působí pocity otřesů 
automobilu�nebo�turbulencí�v�letadle.

Volič scény (Scenes Selector): seznam 15 scén v levém panelu obrazovky Nastavení scény. Volič scény 
obsahuje 10 proměnných a 5 přednastavených scén.

Výchozí hodnoty (defaults): představují výchozí polohu, výšku a intenzitu, umožňující získat plnou představu 
o přednostech programů amBX.

Výška (height): nastavení periférie v Přehledu periférií. Výška udává relativní výškovou polohu jedné periférie 
oproti�ostatním.

Z
Záložka Nastavení scény (Scene Settings): obrazovka, v níž můžete nastavit scénu, přidat animace a spustit 

přehrávání scény.

Zpětná herní kompatibilita: funkce umožňující použití periférií Philips amBX™ PC Gaming Peripherals i s hrami 
bez podpory amBX™. U těchto her můžete zažít pouze světelné efekty.
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